আগামী িদেনর ইিতহাস
আলী শরীয়িত

আমার বুেদর অবই উিচৎ হেব না আজ আমার কাছ থেক একটা ানগভ ও স বৃতা আশা করা। কারণ, বৃতার
িবষয়বর উপর িচা করার জে আিম ঘটা েয়েকর বশী সময় পাইিন। িক, িঠক এ সে, িকছুিদন আেগ আিম
িবিবদালেয় একটা বৃতা িদেয়িছলাম। আশা কির সখােন বলা িকছু কথা আজও মেন করেত পারেবা এবং আপনােদর সামেন
তা-ই উপাপন করেবা।
িটবর মনেড (Tebor mende) হেন ইদািনংকােলর একজন  িচািবদ। তাঁর গেবষণার িবষয় িছেলা ‘তৃতীয় িব’।
হােরীয়-ফরাসী এ িবখাত পিত তৃতীয় িবের দশেলার ইিতহাস ও সভতার উপর বাপক গেবষণা কেরন। তৃতীয় িব
সিকত তাঁর িচিত মতামত এবং রিচত  অত আধুিনক ও গিতশীল বেল িবেবিচত হেয়েছ। এ িবখাত পিত এিশয়া,
আিকা ও দিণ আেমিরকার মেতা তৃতীত িবের দশেলা পযেবণ কের ‘A Glance at Tomorrow’s History’ নােম
একিট  রচনা কেরন।
আিম এখােন তাঁর অনাগত ইিতহাস চতনা বা তাঁর িট সেক কােনা আেলাচনা করেবা না। বরং আিম তাঁর কাছ থেক শানা
কথােলা আপনােদর সামেন উপাপনা করেবা। তাঁর কথােলা িছেলা আধুিনক ও িবয়কর।
আে িজদ (Andre Gide) বেলিছেলন, কান কান কথা বা বাণী কান কান বিেক রণীয় কের রাখার মতা রােখ। আর
রণীয় কের রাখেত না পারেলও তা অতঃ একটা বাধ বা উপলির জ দয়। এমনও হয় য, আমােদর মেধই কান কান
বাধ বা উপলি লুিকেয় থােক যার সেক আমরা িনেজরাই ভােলা বুিঝ না। স সব লুকােনা বাধ বা উপলিেলা আমরা িনেজ
িনেজ কাশ করেতও পািন না। িক আমরা যখন এমন একটা বব িন যা আমােদর মােঝ লুকােনা বাধ বা উপলির সােথ
িমেল িমেশ একটা ধারণার জ দয়। এবং এমিনভােব আমােদর মেনাজগেত কান িবষয় বা ব সেক  ধারণার জ
হয়।
‘আগামী িদেনর ইিতহাস’ ভাবনাটা মূলতঃ একটা আধুিনক ও িববী অিভবি। ইিতহাস তার িবষয় ও মজাজগত িদক থেক
সবদাই অতীতায়ী। ইিতহােসর কাজ হে অতীেতর িতফলন। ইিতহাস বলেতই আমরা বুিঝ অতীত। যা িকছু পুরােনা তা-ই
অতীত। এেে, ‘আগামী িদেনর ইিতহাস’ কথাটা একটা নতুন ভাবনার দাতক। আজেকর আধুিনক মাষ কবল অতীত ও
বতমানেক জানেত পারেলই খী নয়। মাষ তার অনাগত ভিবতেকও িনিত জানেত চায়। কারণ, আধুিনক মাষ অেনক বশী
সতক ও সেচতন। তাই আধুিনক মাষেক আগামী িদন সেক ভাবেত হয়। আর আগামী িদেনর ইিতহাস িবেষেণর ে
আমােদর অবই হেত হেব িবান মন। এ ে ইিতহাসেক িবান িহসােব িবেষণ করা অপিরহায।
আমরা যিদ সই অনাগত িদেনর ইিতহাস িলখেত পাির তা হেলই ইিতহাস পােব তার সিতকার মযাদা। সই ইিতহাসেক হেত
হেব িনিত ভিবৎ িনেদশক। যিদ সই ইিতহাস ভিবৎ িনেদেশ বথ হয়, এমনিক নূনপে বতমান মানবেগাি ও অনাগত
মানব গাি সেক জানেত সহায়ক না হয়, তেব তা হেব অথহীন। কারণ, মানবজািত, ভিবৎমুখী মােষর বহমান জীবন এবং
বতমান ও অনাগত মানবেগাীর ভিবৎ ও আদশ িনেদেশ সামিক সহায়তা দান করাই সম িবােনর িনতম ভূিমকা হওয়া
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উিচৎ। এেে থেমই মানব জািতর অতীত ইিতহাস সেক (সমক) ধারণা থাকা আবক যা আমােদর বতমান ও ভিবৎ
ইিতহাস িনমােণ সহায়ক হেব।
িটবর মনেডর মেতা নয় বরং আিম আমার িবােসর আেলােকই আগামী িদেনর ইিতহাসেক িবেষণ করেত চাই। আমার কথা
বলার ভি বার মেতা না হেয় িশেকর মেতা হওয়াটাই াভািবক; কারণ পশায় আিম একজন িশক। এ জে আিম মা
চেয় িনি। সৗভাগশতঃ আমার সামেন বসা মুখেলা িবিবদালেয়র ছােদরই যারা আমার বাচনভি ও বেবর সােথ
পিরিচত।
আমার ববেক অধাবেনর জে আিম আপনােদরেক কনার একটা ‘কাণ’ (Cone) ধের িনেত বলেবা। (কাণ একটা
গািণিতক কাঠােমা যার ভূিম সংল অংশটা সবেচেয় িবৃত ও বৃাকার। কাঠােমািট ভূিম থেক উপেরর িদেক মশঃই
বৃাকারভােব স হেব। কাঠােমার শীষ িব সূ বা চােলা। অবাদক) আমার বৃতা শষ হওয়া পয আশা কির ‘কাণ’টার
কথা মেন রাখেবন। কারণ এর িভিেতই আিম আমার ববেক িবেষণ করেবা।
এ ‘কাণ’ হেলা আমােদর িচা, িবচার িবেষণ ও অধাবেনর কাঠােমা। একটা যুেগর সমাজ, সভতা ও ইিতহাস তার পরবতী
যুেগর সমাজ, সভতা ও ইিতহাসেক অসরণ কের। বাপারটা এমন য অতীেতর মানব সভতার কােনা একটা যুগ মশঃ
পরবতী একটা সভতর ঐিতহািসক যুেগ উীণ হয়। কান একটা যুগ শষ পযােয় এেস থেম যায় না বরং পরবতী ঐিতহািসক
যুেগর সূচনা কের। এর অথই হেলা ইিতহাস বহমান। িটবর মনেডর ভাষায় মানব সভতার থম সূেযাদয় হেত আজ পয ৩, ৪,
৫, ১০ এমিনভােব ২৭ িট যুগ পার হেয় গেছ।
একটা অিশীল জীব সার মেতা িতিট যুেগরই আেছ িভ মজাজ, িচাধারা ও িবেশষ ধরেণর ভাববণতা। আমরা আজ
ভােলাভােবই জািন অবা, কীয়তা, িচাধারা, ঝাঁক-বণতা ও লের িদক থেক িতিট যুেগই তার আেগর যুগ হেত ত।
তরাং েতকিট যুগেক বাঝার জে আমােদর ‘কিত কাণ’ খুবই েয়াজনীয় এবং এরই আেলােক ইিতহােসর িতিট
যুগেকই সূভােব িবভ করা যােব। আর তার উপর সতক অধয়েনর মাধেম আমরা এমনিক ভিবত সেক’ও বলেত
পারেবা।
উদাহরণ িহেসেব, আমরা িতনশত বৎসর পূেবর মধ যুেগর ইউেরাপীয় ইিতহাসেক িবেষণ করেত পাির। এেে আমােদর
কিত ‘কাণ’কই আমরা মানদ িহেসেব ববহার করেবা। এর ভূিম সংল অংশ যা সবেচেয় বশী িবৃত, সমােজর
সংখাগির জনগেণর ারা পূণ। এই জনগণ কারা? এরা হেলা সমােজর সাধারণ মাষ। েতকিট সমােজরই সাধরণ মাষ
তােদর সংখা ও েরর িবেবচনায় আমােদর ‘কিত কাণ’ এর ভূিমেতই অবান কের।
িতিট যুেগর পিত ও িচািবদেদর অবান আমােদর ‘কাণ’িটর উপেরর অংেশ। এরা হেলা বুিজীবী। তার মােন হেলা, এেদর
যাবতীয় কাযািদ মূলতঃ বমুখী িচার ে আবিতত। শরীেরর কান অ বা কারখানার কােনা হািতয়ােরর মেতা ‘এরা কাজ
কেরন না। এমিনভােব ধমীয় নতা, পিত, কিব, সািহিতক, িচািবদ ও দাশিনকগেণর অবান হেলা ‘কাণ’র উপেরর অংেশ।
‘কাণ’িটর সবেচেয় নীেচর অংেশ অবান কের িতিট সমােজর সাধারণ মাষ। বুিজীবী ণীর অবান হেলা এর উপেরর
অংেশ। আিদম সমােজর জেও একথা েযাজ। আিদম সমােজর গাব গণমােষর ‘কাণ’র ভূিমেতই অবান করেতা
তখনকার ে বুিবৃিক লাকেলা বলেত বাঝােতা জাকর, তধারী অথবা য কানভােব জনগেণর নতৃ দয় এমন
বিবগ।
বযুগ পার হেয় গেছ। িক আমােদর ‘কাণ’িট সব যুগ িবেষেণ সমানভােব েযাজ। আমার িবাস িদন যত এে
‘কাণ’র ভূিম সংল সাধা্রণ মােষর অবানও মশঃ বুিবৃিক েরর িনকটবতী হে। অথাৎ সাধারণ মােষর সংখা কেম
যাে এবং একই হাের তা বুিবৃিক ণীেত যু হে। মােন হেলা, িতিট যুেগই িবান বিেদর সংখা তার পূববতী যুেগর
সংখা হেত বৃহর হে। কারণ, িশা ও সংৃিত এখন বাপক প লাভ কেরেছ। িচার িবকাশ ঘেটেছ। িশ ও িবানচচা
অিত সাধারণ হেয় দাঁিড়েয়েছ। ফলিতেত সাধারণ মাষ মােয় বুিবৃিক েরর িদেক উীত হে।
সাধারণ জনগণ ও বুিবৃিক ণীর মেধ আজ আর তমন পাথকসূচক সীমােরখা নই। আমরা আমােদর ‘কিত কাঠােমা’ বা
‘কাণ’ ধের যতই উপের উঠেবা, দখেবা য সাধারণ জনগণ মশঃই বুিবৃিক ণীর িনকটবতী হে। এবং আেগই বলিছ
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উতর র তা বুিবৃিক ণীরই অবান। আবার নীেচর িদেক নামেল দখা যােব য, বুিবৃিক ণীটা সাধারণ জনগেণর
কাছাকািছ এেস পেড়েছ। অপরিদেক ‘কাণ’িট বেয় উপের যেত এমন একটা অবােন পৗছােনা যায় (যা শীষিব) যখােন
িতিট যুেগর িবেশষ িকছু পিত বি অবান কেরন। এসব বিগণ সমােজর িশিত মােষর কােছ রীিতমেতা মূিতেত
পিরণত হন। এমিনভােব িতিট যুেগর সইসব শীষানীয় িচািবদগণ তাঁেদর যুেগর িচা-চতনার উৎস হেয় দাঁড়ান।
উদাহরণ িহেসেব বলা যায়, জাঁ পল সাঁে, বাাড রােসল, সায়াজ মূখ বিবগ আমােদর ‘কাণ’ এর শীষ িবেত
অবানরত। তাঁেদর অবান হেলা বুিবৃিক ণীর শীেষ। এ ণীর িনতম বিবগ হেন ুল পড়ুয়াগণ। অবােনর িদক
িদেয় তাঁরা অব সাধারণ জনগেণর কাছাকািছ। এই হেলা আিম যা বলেত চাই তার ভূিমকা - এবার আিম মূল বব 
করেবা।
কিত ‘কাণ’টা আমরা মধযুেগর বলায় েয়াগ করেবা। মধযুেগর সাধারণ জনগণ কারা? তখনকার া, ইতালী ও
ইংলােডর জনসাধারণ গীজায় যত। তারা যাজকেদর আেদশেলা পালন করেতা। বাইেবল, পটািলক, যী বা ঈেরর নােম
দয়া সরকারী পিতেদর িনেদশেলা বাবায়ন করেতা। এইসব িনেদশ বণ, হণ ও অশীলন করাই িছেলা তােদর কাজ।
এরা হেলা মধযুেগর সাধারণ মাষ।
এই একই অনূভুিত ও বিশস সাধারণ জনগেণর উপিিত আজও সমােজ রেয়েছ। বড়িদন উপলে সট িপটারেসর
বাতায়েনর ফাঁক িদেয় পাপ যখন আিবভূত হন তখন তাঁর মহামূলবান ত  পিব পাশাক দেখ আজও ল ল ধমাণ
খৃান ধমীয় অনূভুিত ও আেবগ উেল হেয় পেড়। তারা উৈঃের ন জুেড় দয়। এ হেলা তমন অনূভুিত ও িচা, যমনটা
িতন চার শতাী আেগ মধযুগীয় ইতালী বা াের জনেগাি ধমীয় আেবেগ লালন করেতা।
আমরা ায়ই বিল এখন নতুন যুগ চলেছ। এর অথ িক? অথ হেলা বুিবৃিক ণীর মেধ একটা পিরবতন ঘেটেছ, সাধারণ
মােষর মেধ নয়। তরাং িতিট যুেগর এইসব বুিবৃিক ণীর মেধ িক ধরেণর বিশ ও কীয়তা িছেলা তা আজ আমােদর
খুঁেজ বর করেত হেব।
এর পেরও কথা থেক যায়। িতিট যুেগ সাধারণ মাষ এবং উের অবানরত িশিত বুিবৃিক ণীর
বাইেরও হােত গানা বিমধমী িকছু বি থােকন। যাঁেদর িচা ও িবাস তাঁেদর সমসামিয়ক বুিবৃিক
ণীর িচা ও িবােসর মেধ বপরীতসূচক চতের সূচনা কের। তাঁরা স যুেগর ত বি িহেসেব
আিবভূত হন। সাধারেণর মেধও তাঁেদরেক গণ করা যায় না। তাঁেদরেক কােনা িবেশষ কােলর বুিবৃিক ণীর
মেধও ফলা যায় না। তাঁরা হেন সম মানব গাির সই খাত িতভাবান বি যাঁেদরেক কান কােলর
মেধ সীমাব করা যায় না। কারণ, তাঁরা য-কথা বলেছন বা য-িচা করেছন বুিজীবী ণী বেল পিরিচত গাি
স কথা বেলন না, তা ভােবন না বা তা িবাসও কেরন না, করার েয়াজনও বাধ কেরন না। তাঁেদর কথােলা
খুবই নতুন। বামার মেতা তার িবোরণ।
এঁেদর পিরচয় িক? এঁেদরেক তা কান িবেশষ ণীর অভূ করা যায় না। এঁেদর সংখা খুবই নগণ, হােত গানা ক’জন মা।
তেব এটা িঠক য, এঁরা িতভাবান। এঁরা আধুিনক িচা ও চতনার উাবক। এঁেদর মানস বণতা সমসামিয়ক সমােজর
িতিত মূলেবাধ হেত িভতর, িশা-ঐিতের পিরপি, িবান পিতর িবপরীত এবং যুগ ধেমর সােথ সাংঘিষক।
মধযুেগর শষ পযােয় একটা পূণ অবার সৃি হেয়িছেলা। তখনকার ইউেরােপর সাধারণ মাষ বতমান ইউেরােপর সাধারণ
মােষর মেতাই জীবন যাপন করেতা যমন আজেকর আধুিনক ইউেরােপর সাধারণ ইউেরােপর সাধারণ মাষ গীজার আগত
কের এবং সােবক মধযুগীয় যাজকেদরই মেন চেল।
ইউেরােপর িশিত সমােজর আিবভাব িতন শতাী আেগ, সেতর শতেক। এই শতেকই বুিবৃিক ণীর উব ও িবকাশ মশঃ
বতমান অবায় পিরণিত লাভ কের। আজ যাঁরা বুিজীবী ও িশিত জনেগাি িহেসেব পিরিচত- যাঁরা নতুন সংৃিতর ধারক ও
বাহক, তাঁরা মূলতঃ সেতর শতেকর বুিজীবীেদর আধুিনক সংরণ মা। আজও তাঁেদর ভাবধারােক লালন করা হয়, তাঁেদর
মেতাই তাঁরা িচা কেরন, বািনক ধান-ধারণা, িবাস ও তের বলায় তাঁেদরেকই তাঁরা অকরণ কেরন। এ ভােব তাঁরা,
সেতর শতেক ইউেরােপ গেড় ওঠা, িশিত সমাজ যাঁরা অদাবিধ িবিবদালয়, িবান ও আধুিনক জীবন ধারােক চািলেয় িনে
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তাঁেদর অগামীেদর বাড়িত একটা সংেযাজেন পিরণত হন।
মধযুেগর এসব িশিত ও বুিজীবীেদর পিরচয় িক? তাঁরা িছেলন ীান ধমযাজক ও গীজার অেমািদত িতানেলােত
িশাা বিবগ। তাঁেদর ল িছেলা ধমীয় সতেক আিবার করা। সাধারণ মাষেদর আেলা অিভসাের িনেয় আসা।
জনগেণর নতৃ দয়া। মূলতঃ তাঁেদর ল িছেলা একই ধমীয় আবেত িবপুল জনেগািেক উু ও একই দলভূ কের তালা।
এভােব দখা যায় য, ‘কাণ’িট যখন আমরা মধযুেগ িবেষেণ ববহার কির তখন বুিজীবী ণী বলেত যা বাঝােতা তা
মূলতঃ ীান যাজক ও ধমীয় নতােদর ারাই পিরপূণ িছেলা। তখনকার িদেনর ধমীয় নতােদর আপনারা ভােলাভােবই চেনন।
িক পেনর হেত সেতর শতেকর মাঝামািঝ এই দীঘ সমেয় এসব ধমীয় নতােদর পাশাপািশ আেরাও িকছু িতভাধর বি
জ িনেয়িছেলন। তাঁরা িছেলন নতুন িচার ধারক ও বাহক। িক তখনও পযা কান ণীেত তাঁরা পািরত হেত পােরনিন।
এ সমেয়র কিতপয় িচািবদ সাধারণ ধমাণ, ঈর ভ ীান মূলেবাধ পিরহার কের একটা নতুন িচাধারার বতন কেরন।
তাঁরা ষাল হেত আঠার শতেকর মধবতী সমেয় ধীের ধীের (কাণ-এর) শীেষ আেরাহণ কেরন। মধযুগীয় িশিত সমােজর ধম
বােধ অগত না হেয় তাঁরা হেয় উঠেলন িবানমন। ধেমর কথা হেলা, ধমীয় েলার ারা অেমািদত িবষয়েলােকই হণ
করেত হেব, আর যা উেখ করা হয়িন তা সবই পিরতাজ। িঠক তমিন ভােব তাঁরা ঘাষণা করেলন য, কবল িবান ও পরীা
িনরীা ারা মািণত িবষয়েলােকই তাঁরা িবাস করেবন। ধম বা পিব সমূেহ উিিখত থাকেলই কান িকছুর উপর তাঁরা
িবাস আনেবন না, যতণ না তা পরীা-িনরীা ও গেবষণার ারা মািণত সেত পিরণত হয়।
এভােবই আধুিনক বািনক যুেগর সূচনা হেলা। কপলার ও গািলিলওর মেতা িবখাত পিতবগ িবান ভাবনার চার ও সার
ঘটােলন। এভােবই মধযুগীয় ধমীয় মূলেবােধর িবে িবােনর জয়যাা ও চার তী আকার ধারণ করেলা। তখন এই
িবান-মন বিেদর িবে কােয়মী াথবাদী ণী সাার হেয় উঠেলা। তাঁেদরেক িনা করেলা, ধেমর শ বেল আখা
িদেলা, কারাগাের িনেপ করেলা, িবচােরর কাঠগড়ায় আসামী িহেসেব হািজর করেলা; এমনিক আেন পাড়ােলা। গািলিলও যার
ল উদাহরণ। কন? কারণ, তাঁরা সমােজর সনাতন িশিত ও বুিজীবীেদর িবে নতুন ধান-ধারণার চার কেরিছেলন।
মধযুেগর শষ পযােয় সাধারণ জনগণ ও িশিত ণীর (ধম িবষেয় িশিত ও গীজার সােথ সকযু) চেয় উপেরর েরর
একটা ত িতভাবান দেলর উেষ ঘেট। যারা িছেলন সংখায় অিত নগ, ১০/১২ জেনর মেতা। এই ু দলভু িতভাবান
বিবগ ধমীয় মূলেবােধর িবপরীেত নতুন িচা ও চতনার িতেরাধ গেড় তােলন। িক তখনও পয তাঁরা সমােজ একটা
ণী িহেসেব িতিত হেত পােরনিন। তাঁরা িছেলন িবি কিতপয় বি মা।
এবার আমরা আধুিনক যুেগ িবেষেণ আমােদর ‘কাণ’টা ববহার করেবা। আধুিনক যুেগর সময়কাল সেতর থেক িবংশ শতাী
পয িবৃত। আমরা দখেবা য এ যুেগর সাধারণ জনগেণর মেধ মূলতঃ কােনা পিরবতন ঘেটিন। ধু আয়তেনর িদক থেক এ
ণীর াস ঘেটেছ এবং এ ণী হেত িকছু বি িশিত হেয় উপেরর ণীেত যাগ িদেয়েছ।
আধুিনক যুেগর িশিত বুিজীবীেদর িনেয় এবার ভাবা যাক। তাঁেদর অবান হেব আমােদর ‘কাণ’-এর শীেষ। আজ তাঁরা িঠক
একই কথা বলেছন যা ষাল শতেকর িতভাধর িবি কিতপয় বিবগ বলেতন। য কথােলা তথাকিথত বুিজীবীেদর কােছ
হণেযাগ বেল িবেবিচত হয়িন। এমনভােব দখা যায় য ‘কাণ’-এর শীেষ সবদাই সমােজর এমন িকছু সংখক িশিত ও
বুিদী িতভাবান বিের অবান, যাঁরা তথাকিথত বুিজীবীেদর চিলত িচাধারার িবপরীেত নতুন িচাধারার বতন
কেরন। এক পযােয় এেস এসব িবি  পিরিচত, িতভাবানােদর মতবাদেলা আগামী িদেনর িশিত সমােজর জে
একটা মননশীল িচাধারার উব ঘটায়। এবং সইসব িচাধারা পরবতী যুেগর মাষেদর িবাস ও িচধারার মেধ ভাব িবার
করেত থােক।
এভােবই আমরা দখিছ য, আমােদর ‘কিত কাণ’-এর শীষেদেশ এমন সব িতভাধর বিবগ অবান কেরন যাঁরা তাঁেদর
সমকালীন বুিজীবীেদর িবেরাধী হন এবং তাঁেদর ববেক অা কেরন। এখােনই  হয় মূল িবেরাধ। িতভাবানরা সংখার
িদক িদেয় যমন নগ তমিন  পিরিচত। মােয় সািরত হেত থােক তাঁেদর িচাধারা ও আদশ। েম কােলর েয়াজেন
তাঁরা িনেজরাই একটা িশিত বুিজীবী ণীেত উীণ হন। এমনিক তাঁরা তাঁেদর পূববতী বুিজীবীেদর সামািজক অবান দখল
কের ফেলন।
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আজেকর ইউেরােপ এখনও যাজকরা রেয়েছন। এখনও সমােজ তাঁেদর কতৃ রেয়েছ। িক এ যুেগর মানস-বণতা িশিতেদর
ারা িনয়িত; যাঁরা িবােনর দাস, খাদার নয়। তেব, আমরা যিদ, ধমীয় দৃিেকাণ থেক আধুিনক যুগেক িবেষণ কির তাহেল
দখেবা য, এ যুেগও সাধারণ মাষেদর িচা ও চতনা মূলতঃ ধমেবাধ ারা িনয়িত হে। এমনিক ধম সংৃিতর সমাজতািক
িবেষেণও দখা যােব য, আজও ‘ধম’ সাধারণ মােষর িচা, চতনার মূল িভি হেয় িটেক আেছ।
আজ আমরা দখিছ য, এক ণীর মাষ আেছন যাঁরা িবােনর পূজারী। আজেকর বুিজীবী ও িশিত ণী িবােনর পূজা
কেরন ধমীয় অভূিত ও িবাসেক পাওয়ার জে নয়। তরাং এ িনয়ম অযায়ী আধুিনক কােল িশিতেদর অবই ধািমক
হওয়া যােব না। কন? কারণ, এ নতুন যুেগ সাধারণ মােষরাই কবল ধেম িবাস কেরন। িক এর িবপিরেত দখা যােব য,
মধযুেগর বুিজীবীরা একই সে বুিজীবী ও ধািমক িছেলন। এ যুেগর নবিশিতেদর সবাই িবােনর পূজারী এবং িবােনর
পূজা করাই এেদর আদেশ পিরণত হেয়েছ। িবােনর পূজারী নবিশিতরা ধমীয় িনেদেশ ও িবােসর িবপরীেত মতবাদ িহেসেব
এসব আদশেক চার কেরন। তাঁেদর মতবাদ িবােনর পূজা করা। এর িবপরীেত ধেমর আদশ হে ধমীয় িনেদেশ, িবােস ও
রীিতনীেত; যা াতীতভােবই মেন িনেত হেব।
একটা িবষয় এখােন  হেয় যায় য, মধযুেগর মেতা আজও ‘ধম’ সাধারণ মােষর মােঝই িবরাজমান। অিদেক, িবানমন নবিশিতেদর উব হেয়িছল সেতর শতেক। আজ পয ও দীঘ সমেয়, এসব িশিত জনগণ িবান পূজার িদেক যতই
ঘিন হেয়েছ- ধমীয় ধান-ধারণা হেত তাঁরা ততই দূরে চেল যাে। আর িঠক একই হাের সাধারণ জনগণ হেতও তারা িবি
হে।
মধযুেগর িশিত ণী ও সাধারণ জনগেণর মেধ িচা ও িবােসর সাদৃ িছেলা। তাঁরা একই লে একইভােব কথা বলেতা।
িক, আজেকর িশিত ও সাধারণ মােষর মেধ িচা ও িবােস বসাদৃ মশঃ বৃি পাে। িশিতরা িবােন পূজারী আর
সাধারণ মাষ ধমাণ।
এটা একটা চরম বাবতা যা আমােদর সম িচা, িবাস ও হাজারও মব িদেয় িবেষণ করা সব নয় য, কন িবােনর
জয়যাা এেতা বাপক হেয়িছেলা। একটা দীঘ সময়বাপী ইউেরাপ, আেমিরকা, আিকা, দিণ আেমিরকা, ইরান এবং িবৃত
এিশয়ার মাষেদর মেধ িবান-মন দৃিভি মশঃই াধা িবার কের চেলেছ। এমিনভােব, সেতর, আঠােরা ও উিনশ
শতকবাপী িবােনর জয়যাা এতই বাপক আকার ধারণ কের য, মােষর ধমেবাধ মশঃই আমােদর ‘কিত কাণ’র
শীষান থেক ভূিমেত অবতরণ কেরেছ। এভােবই িবান ধম এবং ধমেবাধেক ংস কের িদেত থােক। সই ংেসর পাদপীেঠ
িবান-ভাবনা এবং িবােনর মিহমা ান জুেড় বেস।
আজেকর সাধারণ মাষ মধযুেগর সাধারণ মাষেদর মেতাই ধেম িবাস কের। িববাপী তাঁরা ধেমরই অসারী। সােবক ধমিবাস এখনও তাঁেদর মেধ িবরাজমান। আজেকর নবিশিতরা ঐিতগত ও জাতীয় ধম হেত িবচুৎ হে। ধম-িবাসই িছেলা
তােদর পূব ঐিত যা হেত তারা আজ দূের সের গেছ। আজেক যারা ইউেরাপ, আেমিরকা, াচ বা পাােতর ধম-সংৃিতর
সমাজতািক গেবষণায় িনেয়ািজত আেছন তারা সবাই এই একই সত উপলি করেত পারেবন।
এর পেরও একটা সমা থেক যায়। বিণত েটা ণীর বাইের অ একটা দলেক আমরা খুঁেজ বর করেত পাির। আমরা
দেখিছ েতক যুেগই কিতপয় িবরল িতভাবান বি থােকন যাঁেদরেক ‘কাণ’-এর শীষ িবেত ান িদেত আমরা বাধ।
েতক যুেগর শষ পযােয় এেস এসব িবরল িতভাবান বিবগ সংখার িদক থেক বেড়া হেত থােকন। েমই তারা মতা ও
শিলােভ সমথ হন। তাঁরা আগামী িদেনর বুিজীবীেদর িচা ও চতনার মেধ ভাব িবার কেরন। উদাহরণ প বলা যায়
য, কপলার আইজাক িনউটন, ািস বকন, ও রজার বকন মূখ বিবগ তাঁেদর িনেজেদর যুেগর মানব সমােজর জ
ভিবত িচা-চতনার দূর িভি রচনা কেরিছেলন।
আমার বিণত িবেষণ অযায়ী বতমােন কিত ‘কাণ’ এর শীেষ অবানরত বিবগ আগামী িদেনর িবদািবদেদর িচা
চতনার িনমাতা হেয় থােকন।
এভােবই আমরা আগামী িদেনর ইিতহােসর িত দৃিপাত করেত পাির। তা িকভােব? যিদ আমরা বতমােন ‘কাণ’
এর শীেষ অবানরতেদর িচনেত পাির, তােদর িচার পিত সেক আপনােদর বলেত পাির এবং দখােত পাির
িবগত িতন শতক ধের চেল আসা িবান পূজােক তারা িকভােব িবেরািধতা কেরেছন তাহেলই আমরা সমাধােন
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পৗঁেছ যােবা। এমনিক, আমরা এ যুেগর শষ পযােয়র িচািবদেদর ভাব-বণতা িকভােব আগামী িদেনর
িচািবদেদর িবাস, অভূিত ও ভাববণতােক ভািবত করেব তা-ও িনিত ভােব জানেত পারেবা।
আধুিনক কােলও মানব জািতর মেধ কিতপয় িবরল িতভাবান বিের অবান আমরা ল কের থািক। িশিতেদর মেধ
এঁেদর শীেষ ান িদেত আমরা বাধ। কারণ, একিদেক িশিত মহল তাঁেদরেক অিশিত বেল মেন কেরন অপরিদেক তাঁরা
িশিতেদর চেয় িভ িচা কেরন ও িভ কথা বেলন। এঁেদরই একজন হেলন ইনন (Guenon)। সিত তাঁর রিচত 
‘াইিসস অব িদ মডান ওয়া ও ধমীয় গেবষণা-প ইউেরােপ কািশত হেয়েছ। এ িবখাত ফরাসী পিত বি হঠাৎ কেরই
একিদন আধুিনক িবান ও িবান পূজার িবে িবোহ ঘাষণা কের বসেলন। িতিন ােচ চেল গেলন। সখান থেক চেল
যান িমশের। কান শািক অেথ নয় বরং সিতকার অেথই িতিন বতমান ইউেরাপীয় সমাজ ও িচাধারা হেত সের দাঁড়ােলন, যােত
কের, িতিন ইউেরাপীয় জনগেণর েয়াজেন ও ানিপপাসা িনবারেণ সাহায করেত পােরন।
তমিন ইদািনংকােলর অপর একজন িতভাধর বি হেন এেল কােরাল। তাঁর খাত  Li homme c’est
inconnu সহ বশ িকছু লখা ফারসী ভাষায় অনূিদত হেয়েছ। তাঁর লখা ‘The Fate of Mankind’ এর ’টা ফারসী
সংরণ বর হেয়েছ। অবাদ র না হেলও িবষয়বর িদক থেক বইিট খপাঠ। এ ছাড়াও আইনাইন, উইিলয়াম জমস,
বাসালাড মূখ বিবগ। এমনিক সািতককােলর জাঁ পল সাঁে ও বাাড রােসেলর মেতা বিবগ যাঁেদরেক িববাসী
ভােলাভােবই জােনন তার চেয়ও অেনক তর হেন ফরাসী িবানী, দাশিনক ও িচািবদগণ। আরও আেছন মা াংক,
জজ গারিভচ, পািক ডািনজ ও ডাঃ িজভােগার লখক পাারনাক। নবিশিতেদর কাতাের এসব মহান বিেদর টেন
আনা যােব না। এঁেদর অবান হে শীেষ। কারণ িবান পূজােক এঁরা সাধারণতঃ িবেরািধতা কেরন। িবগত িতন শতাী ধের
তথাকিথত িশিতেদর পািলত িবান-ধেমর িবে এসব শীষানীয় বিবগ কথা বেল এেসেছন।
অব এ কথাও বলা যােব না য, মা াংক ও কারল ’জেনই ব একই কথা বেলেছন। েতেকরই িনজ ও িভ িভ
মতামত আেছ। তা সেও িকছু বাপাের তাঁেদর িমলও রেয়েছ। আর সই িমলটাই হেব আমােদর িবেবচ িবষয়।
আমরা যিদ তাঁেদর সসব অিভ িচােলা্েক িচিত করেত পাির তাহেল দখেবা য, আজ তাঁেদর মেধ য সব সাধারণ বণতা
পিরলিত হে তা মূলতঃ আজেকর বুিজীবীেদর মৗিলক ঝাঁক-বণতায় পিরণিত লাভ কেরেছ। এবং সই ঝাঁক-বণতার
মূেল রেয়েছ িবান পূজার সূণ িবেরাধী হেয় ওঠা। মূলতঃ এ বণতাটাই হ আধুিনক বুিজীবীেদর ধম।
আগামী িদনেলােত এ বণতাই অনাগত পিত ও বুিজীবীেদর ধেম পিরণত হেব। এবং আধুিনক কােলর বুিজীবীেদর এই
ঝাঁক-বণতা েম িবান পূজার লািভিষ হেব। এ সকল বিেদর মেধ একটা সাধারণ ধারণা বিতমহীনভােব
িবদমান, তা হেলা আধািকতার মােঝ ধমীয় অভূিত ও িবাসেক লালন করা। (ভাগবশতঃ সমেয়র সংিতার জ তাঁেদর
েতেকর উৃিত দয়া গল না)।
আমরা জািন, ধেমর িত আইনাইেনর একটা গভীর অরাগ িছেলা। িক, আমরা বেলিছ, ধম হে সাধারণ জনগেণর িবােসর
বুিনয়াদ। তাহেল আমরা িক বলেত পাির য, আইনাইন সাধারণ মােষর একজন িছেলন! অথবা িতিন হাইুল পড়ুয়া, কেলেজর
িডীধারী বা আমার মেতা একজন িপ, এইচ, িড ওয়ালা নব িশিতেদর ণীভু িছেলন! কখেনা না। মূলতঃ িতিন িছেলন
ধািমক।
এভােব দখা যাে য, িবান-পূজা ছাড়াও িনয়ােত িচার রােজ একটা নতুন ও মহৎ িচা তরের বাহ সৃি হেয়েছ। আমরা
কখেনা বলেবা না য, আইনাইনও কবল সাধারণ মােষর মেতা একই ধরেণর ধম-িবাস পাষণ কেরন। বরং আমরা বলেত
পাির য, ‘ধম’ বুিজীবীেদর িবাস ও িবােনর চেয়ও উে।
মূলতঃ ধেমর ’ধরেণর অি িবদমান। একটা ধম ‘কিত কাণ’-এর ভূিমেত অবানরত ান-িবানহীন সাধারণ জনগেণর
ারা আচিরত ধম। আমরা ধেমর উ’চু েরর িদেক এেলা আমােদর যুেগ ‘বািনক আিক’ ের উপনীত হেবা। এবং এরপর
আেরাও উপের meta religion এর অবান। আজেকর িনেয়েতও এমনটাই পিরলিত হে।
িশিতেদর িদেক তািকেয় দখুন। কউ কউ একই সে িশিত ও ধািমক। িক তাঁর সই ধমেবাধ অত নীচু েরর। কারণ,
ধমেক সই বি তাঁর েয়াজেনর অতীত একটা বাড়িত সংেযাজন বেল মেন কের। ডাার বা ইিিনয়ার যা-ই হাক না কেনা
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ধমেক স ধের রেখেছ অত নাজুকভােব। তাঁর এই ধমেবাধ সাধারণ জনগণ হেত নয়া, যা স হণ কেরেছ ও আঁকেড় ধেরেছ।
এমিন ধমেবাধ এেকবােরই অাভািবক ও অবই পিরতাজ। আমার ধারণা, স যিদ ধমহীন হেয় যায় তেব স িবান বিহভূত
হেব এবং meta science ধেমর কাছাকািছ পৗঁেছ যােব।
অ একজন িশিত বিেক যিদ দখা যায় য, িতিনও ধািমক; আমরা দখেবা িবােনর উে অবিত একটা ধমেক িতিন
িকভােব অসরণ কেরন। তাঁর সই ধমেবাধ সহেজই তাঁর লখনীেত িতফিলত হেব। এই ধরেণর ধমেবাধ িবিবদালেয়র
িশিত ও িচাশীল বিেদর মেধ পিরলিত হয়।
য-ধম িবােনর চেয় কম পূণ তা িশিতেদর চেয়ও িন েরর। িক য ধম িবােনর ঊে, িবার যার উতায়
এখনও পৗঁছেত পােরিন তা হে এ যুেগর িচানায়কেদর ধম। তাঁরা িশিত সদােয়র িচা-চতনার অেনক উে অবান
করেছন। এঁরা হেলন বতমান যুেগর িতভা।
মা াংক, আইনাইন বা কােরােলর কান বই বা তাঁেদর কান অবাদ ের মেধ সহসাই আমরা এমন সব কথা বা উৃিত
ল কির য-সব কথােলা কারােন উিিখত বাণীর সােথ িমেল যায়। অথাৎ তাঁেদর কান কান কথা কারােন উিিখত বাণীর
সােথ সামের ইিত বহন কের। আমােদর বিণত এসব বিের অেনেকই বযুেগর ব সংকট অিতম কেরিছেলন। একটা
যুগ গেছ চরম নািকতার যুগ। তারপর যুেগর েয়াজেনই এেসেছ সংােরর যুগ। এবং সবেশেষ এেসেছ ধমেবােধর যুগ য-ধম
িবােনর চেয়ও উ’চু এবং ।
সসব িবিদত ও িশিত মােষরা যাঁরা িতিট যুেগর সংকটেক অিতম কের িবান পূজার িবেরািধতা কেরিছেলন তাঁেদর
সবাই আজ আমােদর অিত পিরিচত হেয়েছন। তাঁেদর সাধারণ বণতা হে আধািকতা, ধমীয় অভূিত ও পিরেবেশর িদেক
িফের যাওয়া। ধম যেহতু সাধারণ জনগেণর িচা ও িবােসর বুিনয়াদ সেহতু তা অপাংেয় এই যুিেত গত িতন শতক ধের
এসব িচািবদেদর অবা ও িনা করা হেয়েছ। আজ তাঁরা মােটই অবার পা নন, অপাংেয়ও নন।
আজ আমােদর নবতর উপলির সময় এেসেছ। এতিদেন ষাল শতেকর সসব িবান-মন, িতভাধর বিবগ ও আজেকর
িশিত ণীর িচা-চতনার মেধ বাপক ববধান সৃি হেয় গেছ। যিদও এখন পয তাঁেদর ববেলা কান ািতািনক
ীকৃিত পায়িন। এখনও তাঁেদর িচােলা িবিবদালয় পযােয় গৃহীত ও পিরুত হয়িন। িক তাঁেদর কথােলা বা িচার পিত
িবিবদালেয়র ধী-সীমার ঊে ান পাবার যাগ। এ সব বিবেগর বাণী বা ববেলা আগামী িদেনর িশিত বুিজীবী
ণীর িবাস ও চতের বুিনয়াদ তরী করেব।
তরাং সেহাতীতভােব বলা যায় য, আজেকর ‘ধম’ হেব সই ধেমর কােছ িফের যাওয়া য-ধম েমই
িবানেক অিতম করেছ এবং িবােনর চেয়ও  বেল ীকৃত হেয়েছ। আজেকর য-িবান পূজা যা সেতর
শতক থেক অদাবিধ ধমিবমুখ ভাবনার ারা পিরচািলত হেয়েছ। সই িবান পূজা তার অিম পযােয় এেস
উপনীত হেয়েছ কন? কারণ, আজেকর িবে নবতর িচা-নায়েকর আিবভাব ঘেটেছ। যাঁেদর িচা ও চতনা
আধুিনক িবান ভাবনার ঊে। যাঁেদর বৃহৎ িচা, িবাস, মধা-মনন দৃঢ়ভােব মানব জািতর নবতর উপলির
ঘাষণা িদেয়েছ। আর তা হেলা, সম িব মানেবর কলােণ িবান-পূজার িবপরীেত ধমীয় িবাসেক উীিবত
কের তালা।
মা াংক ও কপলার ’জেনই িছেলন পদাথিবদ। কপলার সে াংক বেলেছন, “পিত কপলার ােনর সামিকতায়
িবাস করেতন। সৃির তাবৎ িবষেয় ান লােভর জে গভীর মেনােযাগ, সতকতা ও সেচতনতার েয়াজন রেয়েছ বেল িতিন
মেন কেরন।” অপর একজন পিত বির উদাহরণ িদেয় িতিন বেলেছন- “তাঁেক আমরা একজন ুেদ িশাণবীশ পিত
িহেসেব িচিত করেত পাির। কারণ, িবের বমুখী িচার সামিকতায় িতিন িবাস করেতন না। তাঁেক ুেদ পিত বলা হে
এই অেথ য, িতিন ােনর সাবজনীনতায় িবাস করেতন না। কপলার ােনর সাবজনীনতায় িবাস করেতন। আর এ জেই
িতিন আধুিনক পদাথ িবদার া হেত পেরেছন।”
এেে, আইনাইন আেরাও  বব রেখেছন। িতিন বেলেছন, “ধমীয় অভূিত ও সৃির গূঢ় রহের উপর িবাসই হেলা
য কান বৃহৎ গেবষণার চািবকািঠ”। এই কথােলার জ জনগেণর গােও তাঁেক ফলা যায় না। তেব, আেল করল অবই
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থম মানব িযিন ’বার নােবল শাি-পুরার লােভ সমথ হেয়েছন। লারইউজ িডকনারীেত তাঁেক একজন িবখাত বি
িহেসেব উেখ করা হেয়েছ। উ-ে তাঁেক িবংশ শতেকর একজন  িচানায়ক িহেসেব িচিত করা হেয়েছ। িতিন আেরাও
বেলেছন- “যিদ সমাজ থেক ার িত ভের আগত ও াথনার িনয়ম তুেল দয়া হয় তেব তা হেব আমােদর সমােজর জে
মৃতুর সনদপে ার করার মেতা ভয়র।”
সেতর, আঠােরা ও ঊিনশ শতেকর িশিত বুিজীবীরা িক কখনও এমন কথা বলেতন? সেতর, আঠােরা ও ঊিনশ শতেকর
িশিত ণীর বব িছেলা- “যিদ আিম আমার অোপচােরর ছুিরর নাগােলর মেধ খাদােক দখেত না পাই তেব আিম তাঁর
উপর িবাস আনেত পাির না।” িবান পূজারীেদর ভাবনাই মূলতঃ নািকতা। িক, আজ নতুন িচা ও িচা-নায়কেদর আিবভাব
ঘেটেছ। যা অপর একজন মেনািবানী বেলেছন অভােব। িতিন বেলন-“জীবন ধারেণর জে মােষর যমন অিেজন ও
খােদর েয়াজন তমিন খাদার আগত ও তাঁর িনকট াথনার েয়াজনও অপিরহায; কননা এটাই মানব জািতর িনয়িত।
এেলা মােষর অকৃিম েয়াজন। আমরা যিদ এই আগেতর েয়াজনেক অীকার কির তাহেল আমরা ংস হেয় যােবা।”
এবার করেলর কথায় আসা যাক। িতিন মােটই ধািমক িছেলন না। চড়ুই পাখীর ৎিপড ও ৎিপড সংেযাজন িয়ার উপর
িতিন গেবষণা কেরন। আর এ জেই িতিন ’বার নােবল শাি-পুরাের ভূিষত হন। িতিন বেলন- “াস-াস ও খাদ হেণর
মেতাই আমােদর েয়াজন রেয়েছ খাদার আগত করার। এমনিক আমােদর দিহক, মানিসক, ায়িবক ও বুিবৃিক
েয়াজেনও তা’র আগত করা আবক।” িতিন আেরাও বেলেছন- “ধেমর িত দৃঢ় িবাস ও আার অভােবই রাম সভতার
পতন হেয়িছেলা।”
কথােলা আেল করেলর। িতিন ধািমক নন, যাজকও নন। আমােদর ‘কিত কাঠােমা’র ভূিম সংল সাধারণ ধািমক,
আিকতায় িবাস কেরন। গািভ’চর বব হেলা, দীঘ ঊিনশ শতক-বাপী সমাজিবান ১৯৮ ধরেণর সূ আিবার কেরেছ
এবং য-েলােত মাষ িবাস াপন এেনেছ; িক িবংশ শতেকর সমাজ িবান সসেবর কানটােতই আজ আর িবাস আনেত
পারেছ না।
খাত ফরাসী গিণতিবদ সায়াজ বেলন, “ঊিনশ শতেকর পদাথ িবােনর ধারণা িছেলা িতিট জীবন-সত আিবাের তারা
সম হেবন। এমনিক কিবতায়ও। িক িবংশ শতেকর পদাথিবান িবাস কের য, ‘ব’ িক তা’রা তা-ই জােনন না।”
কন িবংশ শতেকর িবান-ভাবনা হঠাৎ কেরই এমন িবনয়ী মূিত ধারণ কেরেছ? কনই বা ষাল, সেতর, আঠােরা ও ঊিনশ
শতক-বাপী িবরাজমান িবােনর দািক আালন িবচূণ হেয় গল? কারণ, ইিতমেধই িববাপী একটা নতুন যুেগর সূচনা হেয়
গেছ। আগামী িদেনর িশিতেদর িচা-ভাবনা হেব বতমান কােলর িশিতেদর িবপরীত। তাঁেদর িচাধারা হেব ধম কিক। তা
হেব এমন একটা ধম যা অবই িবােনর চেয় নীচু নয় বরং িবােনর চেয় অেনক উ’চু ও ।
সূঃ আগামী কাশন কতৃক কািশত “আগামী িদেনর ইিতহাস" 

দাশিনক ও িচািবদ। ইরান িবেবর তািক পকার।
আলী শরীয়িত
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